
 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 
-------------------------------------- 

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน  จ านวน  1  อัตรา  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่เปิดรับ   
1.1 ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง  จ านวน   1  อัตรา 
      อัตราจ้าง 8,340 .-บาท/เดือน (ปริญญาตรี 4 ปี) และ 9,140.-  บาท/เดือน (ปริญญาตรี 5  ปี) 
     สวัสดิการเงินค่าครองชีพชั่วคราว  1,000.-  บาท/เดือน 
     ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  

2.   คณุสมบัตทิั่วไป  
  2.1  มีสัญชาติไทย 
  2.2  อายุไม่ต่ ากว่า  18  ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
  2.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.4  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟอืน 

ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  2.5  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  2.6  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะการกระท าความผิดพลาด 

ทางอาญา เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับความผิดพลาดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  2.7  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น   

ของรัฐ 

     หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ  หรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น 
และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก .พ.         
ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2553) มายื่นด้วย 

3. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง    
3.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาก่อสร้าง/วิศวกรรมโยธา/อุตสาหกรรมศิลป์(ก่อสร้าง)/

อุตสาหกรรมศิ ลป์ (โยธา)/เทคโน โลยีก่ อสร้ าง/ เทคโน โลยี โยธา/เทคโน โลยี อุตสาหกรรม (โยธา)/              
วิศวกรรมกอ่สร้าง/เทคโนโลยีการก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม/สถาปัตยกรรมภายใน/เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 
 3.2 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้ที่เทียบรายวิชา ตามหลักสูตรสาขาวิชา         
ที่เปิดรับสมัคร 
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4.   หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
4.๑  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไมส่วมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถา่ยไว้  ไมเ่กิน 1 ปี  

(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 
4.2  ส าเนาปริญญาบัตรและส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา   อย่างละ  1  ฉบับ 
4.3  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  (ถ้ามี)    จ านวน  1  ฉบับ 
4.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน  ๑  ฉบับ  
4.5  ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน  ๑  ฉบบั      
4.6  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ   (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  

(ในกรณีที่ชื่อและนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบส าคัญทางทหาร  (ใบ สด.8 ใบ สด.9 และ 
ใบ สด. 43 ) เป็นต้น  จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

5.   ค่ าธรรมเนี ยมในการสมัคร  ผู้ สมัครต้ องเสี ยค่ าธรรมเนี ยมการสอบส าหรับต าแหน่ งที่ สมัคร              
จ านวน 100.-  บาท  (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

6.    วิธีการรับสมัคร  สมัครด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่  16 - 22  มิถุนายน 2564  ในวันและเวลาราชการ      
โดยกรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครให้ครบทุกช่อง ลงชื่อผู้สมัครและวันที่สมัคร พร้อมติดรูปถ่าย         
ยื่ น เอกสารการสมั ค รพ ร้ อ มห ลั กฐาน  ต่ อ เจ้ าหน้ าที่ รั บ สมั ค ร  ณ  ห้ อ งบุ ค ล ากร ตึ กอ าน วยการ                
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ พร้อมช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสอบ รับบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบจากเจ้าหน้าที่    
รับสมัคร  

7.    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่  23  มิถุนายน 2564  ณ ห้องบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ        
และทางเว็บไซต์ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ www.chanatc.ac.th  หมายเลขโทรศัพท์   074-536077-8          
ต่อ 109 (งานบุคลากร) 

8.    ก าหนดการสอบ  วันที่   28  มิถุนายน  2564  ณ ห้องประชุมทุ่งพันตัน ชั้น 3 ตึกอ านวยการ 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

9.    หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 1. สอบปฏิบัติการสอน  (70 คะแนน)  เวลา ๐๙.๐๐ –  12.๐๐ น. 
   1.1 สอบปฏิบัติการสอนภาคทฤษฎี  (40 คะแนน) 
   1.2 สอบปฏิบัติงานตามสาขาวิชา  (30 คะแนน)  

2. สอบสัมภาษณ์ (30 คะแนน)    เวลา   13.30  น.  เป็นต้นไป  
 
 ผู้ทีผ่่านการสอบคัดเลือก  จะต้องมีคะแนนสอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์ รวมกันไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60 

10.   ประกาศผลการสอบ  วันที่  28 มิถุนายน  2564   ณ ห้องบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  และทาง
เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคจะนะ www.chanatc.ac.th 

 

 

http://www.chanatc.ac.th/
http://www.chanatc.ac.th/
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11.   รายงานตัว วันที่  30  มิถุนายน  2564  เวลา  10.00 น. ณ ห้องบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

12.   เริ่มปฏิบัติงาน วันที่  1  กรกฎาคม  2564 

ประกาศ   ณ   วันที่   15  มถิุนายน  2564 
 

 
 

 (นายธีระพัฒน์  บุญพันธุ์) 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

......................./ รา่ง 
..................../ พิมพ ์

               ....................../ตรวจ  
             ......................../ทาน 

 
 


